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Resumo
Nas últimas décadas, o Brasil se consolidou como um país urbano e me-
tropolitano. Os investimentos em infraestrutura de transporte público não 
acompanharam a urbanização. Assim, hoje as cidades brasileiras vêm en-
frentando problemas crescentes de poluição, congestionamentos e aciden-
tes de trânsito, além de a qualidade do transporte público ser insatisfatória. 
Este artigo, para além de expor um breve diagnóstico do setor, apresenta 
uma metodologia (e seus primeiros resultados) para se estimar o déficit de 
infraestrutura de transporte público de alta e média capacidade, bem como a 
consequente necessidade de investimentos em mobilidade urbana. Por fim, 
sugere-se uma agenda para dar tratamento a essa demanda de investimentos, 
analisando seus aspectos econômicos e financeiros.

* Respectivamente, chefe de departamento, gerentes, arquiteto, economista e estagiária de economia do 
Departamento de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano da Área de Infraestrutura Social do BNDES; 
e coordenador de serviço e técnico administrativo do Departamento de Avaliação, Inovação e Conheci - 
men to da Área de Planejamento do BNDES. Os autores agradecem as contribuições e a disponibili-
dade de Willian Alberto de Aquino Pereira, da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), 
em ajudar nas diferentes etapas deste trabalho. Considerando as inúmeras limitações deste estudo, os 
eventuais equívocos são de responsabilidade dos autores.
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80 Contextualização: mobilidade urbana 
e urbanização brasileira 

Nas últimas décadas, o Brasil se consolidou como um país urbano e me-
tropolitano. Atualmente, 84% da população brasileira vivem em cidades, 
sendo que 47% nas regiões metropolitanas (21% em cidades com mais de 
um milhão de habitantes) [IBGE (2010)]. Em consequência, as questões re-
lativas ao funcionamento das cidades, com seus problemas e desafios, têm 
ganhado cada vez mais centralidade no debate sobre as políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento. 

As grandes e médias cidades brasileiras enfrentam problemas crescen-
tes de poluição, acidentes de trânsito e congestionamentos, levando grande 
parte da população a considerar insatisfatória a qualidade dos sistemas de 
transportes [Ipea (2011)]. A expansão da renda e do emprego aumenta a 
demanda da população por mobilidade e sua taxa de motorização.1 Além 
disso, o número de veículos, principalmente carros e motos, vem crescendo, 
impulsionado por estímulos fiscais, crédito favorecido e subsídios aos com-
bustíveis, o que agrava ainda mais esses problemas.

Entre as diversas causas apontadas para essas deseconomias, é possível 
citar: o processo de urbanização extremamente acelerado nas décadas de 
1960, 1970 e 1980; a falta de planejamento urbano integrado ao planejamento 
dos transportes; a opção rodoviária da matriz de transporte de passageiros; 
e a insuficiência de investimentos em infraestrutura. O planejamento urba-
no, tradicionalmente, deve contemplar políticas de habitação, saneamento 
e transporte público, de forma a orientar os investimentos do Estado, favo-
recendo o uso e a ocupação racionais do solo urbano, e permitir o desen-
volvimento de cidades mais produtivas e eficientes.

A mobilidade urbana é reflexo direto das opções e prioridades do gestor 
público, tendo por base um planejamento urbano consistente, consubstan-
ciado nos investimentos em infraestrutura de transporte público, em especial 
nos meios de transporte de alta e média capacidades. Por isso, não é pos-
sível enfrentar a agenda da mobilidade urbana sem entendê-la sob duas 
perspectivas. A primeira está ligada à capacidade de se ampliar a oferta de 
infraestrutura, de modo a expandir a rede de transportes públicos, garantindo 

1 Segundo Castelar, Fontes e Azevedo (2014), a taxa de motorização das regiões metropolitanas 
brasileiras cresceu de 20,7 veículos para cada cem habitantes em 2001 para 33,8 veículos para cada 
cem habitantes em 2012.
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81eficiência energética e ambiental, usando tecnologias adequadas ao volume 
e às características da demanda a ser atendida, com qualidade na prestação 
de serviço e respeito ao princípio da modicidade tarifária. A segunda con-
siste em repensar as cidades, tornando-as mais compactas, estimulando a 
ocupação mista do espaço urbano, tanto no que se refere às atividades quan-
to na mescla de estratos sociais, e investindo na requalificação urbana das 
áreas já dotadas de infraestrutura. Tudo isso a fim de reduzir a necessidade 
de deslocamentos, os horários de vale e as sazonalidades.

Com relação à capacidade de planejamento, a experiência das regiões 
metropolitanas brasileiras não é muito satisfatória. A legislação que institui as 
regiões metropolitanas é de 1973, e apenas São Paulo, Belo Horizonte e Porto 
Alegre foram capazes de constituir institutos ou empresas de planejamento 
urbano regional [Vasconcelos (2012)]. Os instrumentos de planejamento ur-
bano são relativamente recentes, o que os torna tardios em relação à própria 
urbanização. Embora a Constituição de 1988 estabeleça que cabe às cidades 
brasileiras elaborar seus planos diretores, com o objetivo de orientar o uso e 
a ocupação do solo, muitas ainda não conseguiram fazê-lo ou implementar 
seus planos. O Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, que avança na regu-
lamentação dos diversos instrumentos de gestão do espaço urbano, ainda é 
pouco utilizado. Vários municípios importantes ainda não regulamentaram 
alguns desses instrumentos, como os Estudos de Impacto de Vizinhança. Só 
recentemente, com a Lei da Mobilidade Urbana, é que passou a ser obriga-
tória para municípios com mais de 20 mil habitantes a elaboração de planos 
de mobilidade urbana. Desse modo, os gestores deparam com regiões me-
tropolitanas já consolidadas e com um tecido urbano complexo e de difícil 
governança, o que limita a intervenção do poder público.

Os investimentos em infraestrutura de transporte de passageiros não 
foram contínuos ao longo das décadas nem acompanharam o crescimento 
das cidades. Na década de 1970 até o início da década de 1980, houve in-
vestimentos na implantação dos sistemas metroviários de São Paulo e Rio 
de Janeiro. Com a crise fiscal pela qual o Estado brasileiro passou nas déca-
das de 1980 e 1990, os investimentos públicos diminuíram e, consequente-
mente, os investimentos em infraestrutura também foram reduzidos, o que 
resultou em pouca expansão dos sistemas metroviários e na degradação de 
parte da rede ferroviária de passageiros em São Paulo e no Rio de Janeiro. 
No fim dos anos 1990 e nos anos 2000, têm início as primeiras concessões 
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82 e a retomada de investimentos públicos no setor com investimentos na re-
qualificação da malha ferroviária de passageiros, o que, inclusive, está em 
curso até hoje (CPTM e SuperVia). Ainda na década de 1990, realizou-se a 
maior parte dos investimentos do sistema metroferroviário no Distrito Fe-
deral, o qual, embora tenha contado com o apoio do governo federal, sofreu 
atrasos e só entrou em operação em 2001.

Gráfico 1 | Incremento da malha ferroviária (São Paulo, Rio de Janeiro,  
Distrito Federal e Salvador)
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Fontes: Metrô São Paulo, Metrô Rio de Janeiro, Metrô do Distrito Federal e Metrô da Bahia. 
* Trata-se de uma estimativa para o período.

Na década passada, a prioridade dos investimentos foi centrada, ini-
cialmente, em saneamento e habitação, setores que receberam recursos 
do Orçamento Geral da União (OGU) e descontingenciamento de crédito 
(autori zação de endividamento concedida pelo Conselho Monetário Nacio-
nal) para estados e municípios. Já o transporte urbano de passageiros voltou 
para a agenda federal após a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo 
de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. A partir de então, vieram os PAC 
Cidades-Sede da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, PAC Mobilidade 
Grandes Cidades e PAC Mobilidade Médias Cidades, cuja efetividade ficou 
comprometida em razão da quase inexistência de estudos e projetos consis-
tentes e maduros para serem apoiados. 

Nos últimos anos, somando-se o esforço de alguns estados, especial-
mente São Paulo e Rio de Janeiro, à estruturação das primeiras Parcerias 
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83Público-Privadas no setor de transporte e o aumento das dotações do PAC 
realizadas pela União,2 inaugura-se um novo cenário de investimentos no 
setor de mobilidade. Hoje, a perspectiva de investimentos no setor de mo-
bilidade urbana para o período 2015-2018 é da ordem de R$ 50 bilhões 
[Perspectivas (2014)].

Embora haja crescente participação privada por meio das concessões e 
das PPPs, a maior parcela dos recursos é pública. No entanto, dada a fragi-
lidade fiscal e financeira dos estados e municípios para fazer frente a esses 
investimentos, será indispensável a participação da União com recursos 
orçamentários e viabilizando a prestação de garantias aos financiamentos. 
Além disso, é importante destacar que a principal dificuldade para realizar 
os investimentos em mobilidade urbana está na carência de estudos e pro-
jetos de qualidade, como se verificou por ocasião das chamadas de projeto 
realizadas nos PACs Mobilidade. 

Por fim, é preciso compreender a centralidade das cidades e, conse-
quentemente, da mobilidade urbana na agenda de desenvolvimento do 
século XXI. A concorrência por investimentos em centros de tecnologia e 
serviços de alto valor agregado passa pela capacidade das cidades em ofer-
tarem infraestrutura urbana de qualidade (energia, telecomunicações e mo-
bilidade). Assim, dar eficiência às cidades não é só melhorar a qualidade 
de vida de seus cidadãos, mas também viabilizar infraestruturas de melhor 
qualidade para os setores econômicos que têm suas atividades vinculadas 
à vida urbana, como os centros de alta tecnologia e o setor de serviços, ge-
rando externalidades positivas e ganhos de produtividade.

O déficit de infraestrutura e a demanda por investimentos  
em mobilidade urbana

Para poder avançar com os investimentos em mobilidade urbana e me-
lhorar a capacidade de planejamento e as políticas públicas para o setor, é 
preciso melhorar o diagnóstico do déficit de infraestrutura de transportes de 
alta e média capacidade, o que significa responder às seguintes perguntas:

i) Qual é a necessidade de infraestrutura de mobilidade urbana do Brasil?

ii) Qual é a demanda por investimentos derivada desse déficit?

2 Em especial, após as manifestações de junho 2013, cuja pauta principal foi a qualidade e o custo do 
transporte público.
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84 iii) Como essa demanda se distribui pelas regiões metropolitanas e pelos 
modos de transporte? 

Sem um diagnóstico adequado, não é possível estabelecer uma agenda 
propositiva para se enfrentar o problema da mobilidade nas grandes regiões 
metropolitanas brasileiras. Sem uma ordem de grandeza dos recursos neces-
sários e sem um cronograma viável e confiável, a indústria não realizará 
investimentos em produção e na estruturação de sua cadeia de fornecedores. 
Sem conhecer a necessidade de investimentos por regiões metropolitanas, 
não se consegue ter a real dimensão dos entraves fiscais, uma vez que o 
quadro de endividamento varia muito entre os estados brasileiros.

O objetivo deste trabalho é buscar responder a essas perguntas. O ca-
minho previsível teria sido procurar essas informações nos órgãos respon-
sáveis pelo planejamento local dos transportes. Acontece que, à exceção 
de algumas poucas metrópoles com tradição no setor, essas informações 
não existiam ou estavam desatualizadas. Isso é compreensível, já que não 
se improvisam projetos de transporte. Para se chegar ao projeto, é preciso 
passar por diversas etapas, quais sejam: elaboração de estudos de demanda 
e de um plano diretor de transporte compatível com o de desenvolvimento 
urbano, estudos de viabilidade técnica e econômica, priorização, projeto 
básico, licenciamento, busca de recursos, enfim, etapas que não se podem 
queimar e que demandam tempo, além de recursos financeiros e humanos. 
Assim, o gestor público não incorrerá nesses gastos sem ter alguma pers-
pectiva de que poderá viabilizar os projetos.

Diante disso, buscou-se um caminho alternativo, extrapolando o pa-
drão de atendimento vigente nas principais cidades brasileiras, utilizando 
informações existentes e produzindo outras, de forma a gerar uma base de 
dados suficiente para definir a ordem de grandeza dos investimentos em 
infraestrutura e material rodante, tendo em vista apenas os modos de média 
e alta capacidade. Espera-se, assim, contribuir para o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de planejamento existentes e para a estruturação de mais um 
bloco de investimentos no setor.

O desafio de se estimar o déficit de infraestrutura de  
mobilidade urbana

Diferente de outros setores como energia elétrica, saneamento e habita-
ção, que contam com estimativas para seus déficits de infraestrutura, não 
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85há, para a mobilidade urbana, uma estimativa desse tipo. Isso se deve à falta 
de bases de dados apropriadas sobre a oferta existente de infraestrutura de 
transportes3 e à dificuldade de se estabelecer, de forma clara, o hiato entre 
a infraestrutura necessária ou satisfatória e a oferta existente.

No setor de energia elétrica, por exemplo, sabe-se que a demanda por 
quilowatts/hora guarda correlação com a atividade econômica. Com isso, 
ao se projetar o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), é possível 
estimar a demanda futura por energia elétrica. E, uma vez conhecida a 
oferta de energia elétrica – informação produzida pelo próprio operador na-
cional do sistema –, pode-se facilmente projetar o déficit de quilowatts/hora, 
chegando-se à necessidade de investimentos em usinas hidroelétricas, ter-
moelétricas, eólicas e outras fontes de energia.

Outro exemplo são os déficits educacionais e de saúde. Existem boas 
bases de dados para esses setores (censos escolares e o Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde – Datasus), de maneira que são 
conhecidas a oferta de vagas e de leitos e a forma como se distribuem pelo 
território. Pelos censos, tem-se acesso a informações como população, seu 
perfil etário e sua distribuição regional, e é possível, sem grandes dificuldades 
e com algumas projeções demográficas, calcular a necessidade de leitos 
hospitalares e de vagas na rede de ensino ao longo do tempo.

Por último, cita-se o exemplo do saneamento, que também é uma 
infraestrutura urbana. Constam, nos questionários do Censo e da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) informações relativas às liga-
ções de água e esgoto dos domicílios brasileiros, o que nos permite saber 
as condições de saneamento domiciliar por município de maneira muito 
precisa. Dessa forma, é possível contabilizar a cobertura necessária para a 
universalização e dimensionar o investimento em função do padrão de con-
sumo por cada faixa de renda. Assim, também é possível estimar o déficit 
de infraestrutura de saneamento básico, por modalidade (água ou esgoto), 
e localizá-lo por região do país.

No caso da mobilidade urbana, o quadro é completamente diferen-
te. A única informação que o Censo oferece sobre o tema é o tempo de 

3 Embora haja um importante esforço da ANTP e de outras entidades do setor para realizar periodicamente 
levantamento de informações sobre as condições da mobilidade urbana no Brasil, as informações sobre 
as redes de transporte de passageiros no Brasil ainda são muito limitadas. Não há uma base de dados 
pública que indique a extensão das malhas metroferroviárias, seu estado e a forma como se distribuem por 
trechos e linhas, de modo que se possa analisar em detalhes a evolução dessas redes ao longo do tempo.
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86 deslocamento no percurso casa-trabalho.4 Essa informação, embora seja um 
bom indicador para se diagnosticarem as regiões mais críticas, não consegue 
ser uma boa referência para se detectar a carência de infraestrutura, justa-
mente porque o tempo de deslocamento está diretamente correlacionado 
com a distância e o tipo de infraestrutura de transporte existente.

Isso também se deve às características do transporte urbano como pres-
tação de serviço, que apresenta grande elasticidade da demanda em razão 
das diversas barreiras intrínsecas da atividade, como custo, tempo, descon-
forto etc. Por se tratar de uma atividade-meio, as pessoas desejam despender 
o mínimo de tempo possível no transporte, para ter mais tempo para suas 
atividades-fim. As pessoas reagem de forma diferente na hora de decidir 
qual meio de transporte usar, e a escolha da infraestrutura a ser construída 
depende da combinação desse conjunto de decisões. Predizer essas decisões 
não é tarefa trivial, pois leva em conta aspectos da relação de eficiência e 
custo dos diversos meios de transporte e os desejos de cada indivíduo.

Os órgãos de planejamento local elaboram os planos diretores de trans-
portes urbanos a partir de pesquisas de desejo de viagens que servirão de 
insumo para os estudos de demanda. Esses estudos, de forma integrada com 
o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, dão respaldo às priorizações 
de investimento e aos estudos de viabilidade técnica e econômica, possibili-
tando a comparação de alternativas e a tomada de decisões de investimento. 
É nesse momento que devem ser elaborados os projetos básicos, definidos 
os orçamentos e cronogramas, e projetada a necessidade de investimentos. 
No entanto, a inexistência dessas informações dificulta a análise macros-
setorial e impede que se determine a demanda por investimentos no setor.

Por essa razão, foi necessário desenvolver uma metodologia própria para 
o tratamento da questão. O princípio que norteou o estudo é o de que a capa-
cidade do transporte deve ser proporcional à densidade populacional da área 
atendida. O estudo utilizou como base dados demográficos e territoriais no 
nível do setor censitário, o que se revelou um instrumento bastante adequado 
para se analisar o tecido urbano das regiões metropolitanas. Seguindo crité-
rios de adensamento e informações sobre a dimensão das áreas territoriais 
dos setores censitários, projetou-se a infraestrutura necessária. Em paralelo, 

4 Mihessen e Machado (2013) e Mihessen e Pero (2012) utilizam as informações de tempo de desloca-
mento casa-trabalho para apresentar as condições de mobilidade urbana para a Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro.
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87levantaram-se as informações relativas à infraestrutura existente e aos in-
vestimentos em curso, tornando-se possível, dessa forma, estabelecer-se o 
hiato entre necessidade e oferta/investimento e, assim, estimar o déficit de 
infraestrutura de transporte público.

Este trabalho não se propõe a dar um tratamento definitivo à questão. 
Trata-se apenas de uma tentativa de construção de uma metodologia capaz 
de estimar, com abrangência nacional, a demanda por transporte urbano de 
passageiros. Contém inúmeras simplificações e limitações que serão apre-
sentadas ao longo do texto. Também é uma tentativa de se construir uma 
análise macrossetorial que, embora não substitua o planejamento metropo-
litano nem os planos diretores de transporte urbano realizados localmente, 
sirva de referência para o planejamento de investimentos, na ausência de 
outros instrumentos. 

Metodologia
A metodologia aplicada pode ser resumida em três etapas. Primeiro, 

calculou-se a necessidade de infraestrutura de mobilidade urbana para 
um grupo de 15 regiões metropolitanas. Em seguida, foram subtraídos a 
infraestrutura existente e os investimentos em curso, chegando-se ao déficit 
em infraestrutura, estimado em quilômetros e distribuído por meio de trans-
porte e por região metropolitana. Por fim, aplicou-se uma matriz de custos 
ao déficit encontrado e foi possível estimar a necessidade ou demanda por 
investimentos em infraestrutura de mobilidade.

Etapa I: estimando a necessidade de infraestrutura de  
mobilidade urbana
Considerações iniciais sobre as regiões metropolitanas brasileiras

A fim de tornar a análise abrangente e ao mesmo tempo exequível, 
optou-se por um recorte territorial que se concentra nas grandes cidades do 
Brasil. As regiões analisadas correspondem ao grupo das 15 maiores regiões 
metropolitanas brasileiras:5 São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Distrito Federal,6 Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba, Goiânia, 
Campinas, Manaus, Belém, Grande Vitória e Baixada Santista. 

5 O critério utilizado para classificar as regiões metropolitanas foi a população residente urbana, e a 
composição das regiões metropolitanas é a mesma adotada pelo IBGE no Censo de 2010.
6 O Distrito Federal é uma Região Integrada de Desenvolvimento e Entorno (RIDE), por compreender 
municípios de mais de uma unidade da federação.
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88 Quadro 1 | Regiões metropolitanas e população

Regiões metropolitanas População (hab.)

São Paulo 19.683.975

Rio de Janeiro 11.835.708

Belo Horizonte 5.414.701

Porto Alegre 3.958.985

Distrito Federal 3.717.728

Recife 3.690.547

Fortaleza 3.615.767

Salvador 3.573.973

Curitiba 3.174.201

Campinas 2.797.137

Goiânia 2.173.141

Manaus 2.106.322

Belém 2.101.883

Grande Vitória 1.687.704

Baixada Santista 1.664.136

Total 71.195.908

Fonte: IBGE (2010).

Esse grupo de regiões metropolitanas representa 44% da população ur-
bana e 80% da população metropolitana do Brasil. Do ponto de vista do 
tamanho dos municípios, essa amostra responde pela quase totalidade das 
cidades brasileiras com mais de um milhão de habitantes (a única exce-
ção é São Luís – MA), 38% da população dos municípios brasileiros entre 
1,5 milhão de habitantes e 48% da população dos municípios brasileiros 
entre quinhentos mil e duzentos mil habitantes.

Quando observada essa amostra em relação às demais regiões metropo-
litanas e cidades brasileiras, percebe-se que a maior parte dos problemas de 
deslocamento, que prejudicam a qualidade da mobilidade nas cidades brasi-
leiras, está concentrada nessas 15 regiões metropolitanas. Por exemplo, en-
quanto o tempo médio de deslocamento nesse grupo no trecho casa-trabalho 
é de 43 minutos (chegando a aproximadamente cinquenta minutos em São 
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89Paulo e no Rio de Janeiro), nas demais regiões metropolitanas é de 27 mi-
nutos e, no restante do Brasil, de 23 minutos no trecho casa-trabalho.

Gráfico 2 | Perfil da amostra – população por tamanho do município

-

10

20

30

40

50

Brasil (sem RMs)Regiões metropolitanas (sem 15 RMs)15 regiões metropolitanas

Municípios de
500 mil a 200 mil habitantes

Municípios  de 
1 milhão a 500 mil habitantes

Municípios com mais de 
1 milhão habitantes

M
ilh

õe
s d

e 
ha

bi
ta

nt
es

População

Fonte: IBGE (2010).

Gráfico 3 | Tempo médio gasto no deslocamento casa-trabalho 
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90 Gráfico 4 | Tempo médio gasto no deslocamento casa-trabalho
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Fonte: IBGE (2010).

Outro indicador importante é o percentual de pessoas que levam mais de 
duas horas no deslocamento casa-trabalho. Esse grupo concentra 71% de des-
locamentos desse tipo, enquanto as demais regiões metropolitanas, apenas 
4%, e o restante do Brasil, 25%. Nesse último caso, trata-se, em sua maioria, 
de deslocamentos rurais que são atendidos por transporte de cunho regional 
ou intermunicipal, não abrangidos neste estudo.

Portanto, acredita-se que esse grupo de 15 RMs seja representativo da 
crise de mobilidade urbana que o Brasil atravessa, em especial a parcela do 
problema que deve ser enfrentada com investimentos em equipamen tos de 
transporte de alta e média capacidade, como metrôs, trens, veículos leves 
sobre trilhos (VLT), monotrilhos e bus rapid transit (BRT).

Por fim, a evolução demográfica brasileira indica uma estabilização do 
crescimento populacional dessas grandes regiões metropolitanas. Se, nos 
anos 1960, 1970 e 1980, essas regiões metropolitanas apresentaram grande 
crescimento, resultado da urbanização acelerada, vinculada ao processo de 
industrialização e dos grandes fluxos migratórios, hoje a realidade é outra, 
e essas regiões metropolitanas vêm apresentando um crescimento abaixo da 
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91média nacional.7 Segundo UN-Habitat (2013), a expectativa de crescimento 
populacional para a próxima década para esse grupo de regiões metropoli-
tanas é de apenas 0,1% ao ano. 

Gráfico 5 | Distribuição do tempo gasto no deslocamento casa-trabalho  
(em %, por grupo)
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Fonte: IBGE (2010).

Isso significa que a necessidade de infraestrutura urbana não deve cres-
cer significativamente para além das necessidades atuais.8 Portanto, mesmo 
sendo os investimentos em equipamentos de transporte de alta e média ca-
pacidade de longa maturação (uma linha de metrô leva aproxima damente 
dez anos entre a decisão de construí-la e sua efetiva operação), no plano 
macrossetorial pode-se supor que o déficit de hoje será o déficit de amanhã 

7 Hoje, o crescimento populacional brasileiro é liderado pelas cidades médias. Isso significa que, em 
breve, os problemas associados à mobilidade irão aparecer nessas cidades. Essa perspectiva precisa 
ser enfrentada desde já. Contudo, as políticas públicas para essas cidades se situam, ainda, no planeja-
mento e na regulação do uso e ocupação do solo através dos planos diretores e de outros instrumentos.  
Nesse sentido, a Lei 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana e obriga os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborarem Planos de Mobilidade Urbana, 
precisa ser seguida por essas cidades. Os investimentos em mobilidade nessas cidades ainda são, em sua 
maioria, relativamente baixos, limitando-se a obras viárias, corredores de ônibus e terminais rodoviários.
8 Isso só será verdade no caso de se caminhar para o adensamento das cidades, e não para seu es-
praiamento; mesmo que as regiões metropolitanas parem de crescer, se não houver políticas de uso e 
ocupação do solo no sentido de compactar as cidades, a necessidade de infraestrutura aumentará e terá 
custos por habitante crescentes.
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92 (ou da próxima década), sem que haja necessidade de incorporar a proje-
ção do crescimento populacional ao cálculo da demanda por infraestrutura.

Estimando a necessidade de infraestrutura de mobilidade urbana –  
etapa quantitativa

O sistema de transportes de uma cidade é composto por diversas soluções 
tecnológicas escolhidas de acordo com as características sociourbanísticas 
locais. Dessa forma, conclui-se que não há um modo de transporte superior 
aos demais; o que existe é o modo mais adequado para cada situação. Dado 
o objetivo deste trabalho, optou-se por organizar, de forma simplificada, as 
tecnologias de acordo com sua capacidade de carregamento (alta, média-alta, 
média e baixa) e alcance territorial (metropolitano, área conurbada ou local),9 
conforme o Quadro 2. Neste trabalho, foram estimados apenas os modos 
de alta e média capacidade (marcados em cinza), pois representam a maior 
parte dos investimentos em virtude de sua complexidade e da necessidade 
de capital e de planejamento.

Os meios de transporte guardam relação entre adensamento e capacida-
de, bem como entre a distância percorrida (o seu alcance) e a distância entre 
estações. Ou seja, à medida que aumenta a distância percorrida (alcance), 
aumenta o intervalo entre as estações, pois a área atendida torna-se mais 
rarefeita, ao contrário das áreas centrais mais adensadas. Por isso, o cami-
nho utilizado para se estimar a necessidade de infraestrutura de mobilidade 
urbana foi o da densidade populacional, um indicador que sintetiza duas 
informações: população e área territorial (distância).

Sem dispor de estudos de demanda de todas as regiões, a densidade re-
sidencial foi a proxy calculada pelos autores da parcela dos deslocamentos 
intraurbanos, que representa a origem na parte da manhã e o destino na 
parte da tarde.10 Assume-se, portanto, que o padrão de distribuição espa-
cial dos empregos e demais atividades será semelhante em todas as regiões 

9 O conceito de região metropolitana no Brasil não segue uma parametrização comum; em consequên-
cia, as regiões metropolitanas não são homogêneas [Ipea (2011c)]. Assim, quando se trata de alcance 
metropolitano, foram consideradas as áreas de todos os municípios daquela região metropolitana. 
Quando se trata de alcance local, foi considerada apenas a área das capitais pertencentes a essas regiões 
metropolitanas (e para a Região Metropolitana de Campinas, Campinas, e para a Região Metropolitana 
da Baixada Santista, Santos). Quando se trata de Alcance da Área Conurbada, foi feita uma sele-
ção dos municípios que contribuem para o adensamento da região metropolitana, respeitando-se a  
seguinte regra: 

10 A “origem” do tipo residencial representa, em média, 80% a 90% da demanda por viagens nas 
pesquisas origem e destino, além de ser o tipo de demanda por deslocamento que exige a maior capi-
laridade territorial.
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93metropolitanas. Utilizando a malha de setores censitários do IBGE, foram 
calculadas as áreas territoriais11 de cada setor censitário e, junto com as in-
formações de população do Censo de 2010, foram calculadas as densidades 
demográficas dos setores censitários.12 Em seguida, levando em conta as di-
ferentes capacidades, cada meio de transporte foi associado a um intervalo de 
densidades, como mostra o Quadro 3.

Quadro 2 | Classificação dos meios de transporte (alcance e capacidade)

Capacidade Alcance local Alcance área 
conurbada

Alcance 
metropolitano

Alta VLT 
tráfego misto1

Metrô pesado2 Trem pesado3

Substitutos

Média-alta Corredor de ônibus 
simples

Metrô leve4 Trem leve5

Média Ônibus 
convencional

BRT 
média distância6

BRT 
longa distância7

Baixa Van Ônibus 
convencional

Ônibus 
intermunicipal

Complementares

Fonte: Elaboração própria.
1 VLT tráfego misto são os veículos leves sobre trilhos com características de inserção urbana que 
permitem o compartilhamento da via com outros veículos.
2 Metrô pesado é o metrô utilizado em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que atendem a 
regiões densas e próximas ao núcleo urbano.
3 Trem pesado é o sistema ferroviário de alta capacidade que liga bairros e municípios distantes do 
núcleo urbano.
4 Metrô leve é uma categoria genérica em que foram incluídos transportes sobre trilhos segregados 
com capacidade menor do que o metrô pesado, como os monotrilhos, os VLTs segregados.
5 Trem leve são trens de menor capacidade e VLTs, muito utilizados no Nordeste pela CBTU. Sua 
bitola é geralmente menor do que os trens convencionais e servem para conectar a periferia ao  
núcleo urbano.
6 BRTs média distância são BRTs em áreas mais adensadas e com intervalo menor entre as estações 
e maiores custos de desapropriações. Para que, neste estudo, um corredor de ônibus seja considerado 
um BRT, é preciso que reúna determinadas características, como embarque em nível,  
pagamento/validação externa ao veículo, via segregada, entre outros itens.
7 BRTs longa distância são BRTs que atendem a áreas menos adensadas, com maiores distâncias 
entre as estações, normalmente realizando ligações metropolitanas.

11 O IBGE não fornece a informação da área territorial dos setores censitários, mas somente a malha 
vetorial. Portanto, para obter esse tipo informação, foi preciso produzir o dado primário utilizando um 
software de georreferenciamento para calcular as áreas de cada setor censitário.
12 Para o cálculo das densidades demográficas, foram utilizados apenas os setores censitários de tipo 1 
do Censo de 2010, ou seja, os setores censitários urbanos, das cidades ou vilas, das áreas urbanas.  
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94 Quadro 3 | Parametrização dos meios de transporte

Capacidade Alcance local Alcance área 
conurbada

Alcance 
metropolitano

Alta VLT (tráfego misto)

Dens. mín.:  
30.000 hab/km²

Distância média:  
0,8 km²

Linha mínima: 10 km

Linha média: 15 km

Metrô pesado

Dens. mín.:  
20.000 hab/km²

Distância média:  
1,2 km²

Linha mínima: 15 km

Linha média: 30 km

Trem pesado

Dens. mín.:  
12.500 hab/km²

Distância média:  
2,0 km²

Linha mínima: 25 km

Linha média: 50 km
Média-alta Metrô leve

Dens. mín.:  
17.500 hab/km²

Distância média:  
1,2 km²

Linha mínima: 10 km

Linha média: 20 km

Trem leve

Dens. mín.:  
10.000 hab/km²

Distância média:  
2,0 km²

Linha mínima: 20 km

Linha média: 40 km

Média BRT

média distância

Dens. mín.:  
15.000 hab/km²

Distância média:  
0,9 km²

Linha mínima: 5 km

Linha média: 10 km

BRT

longa distância

Dens. mín.:  
7.500 hab/km²

Distância média:  
1,5 km²

Linha mínima: 15 km

Linha média: 30 km

Fonte: Elaboração própria.

O sistema de transporte de uma região metropolitana deve ser composto 
de soluções que abarquem diferentes alcances e capacidades. Dessa 
forma, os diferentes modos de transporte guardam relações de substitutibi-
lidade e de complementaridade entre si no território. 

Para efeito deste estudo, os modos de transporte são complementares 
no território quando atendem a alcances diferentes. Isso porque os padrões 
de deslocamento (distância, tempo e capacidade) são diferentes e desem-
penham papéis distintos no território, compondo diferentes sistemas de 
transporte. Os modos de alcance metropolitano são caracterizados por lon-
gos deslocamentos e fluxos pendulares; os modos de alcance local, por sua 
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95vez, precisam atender à necessidade de pequenos deslocamentos e fluxos 
contínuos ao longo do dia. Por isso, determinada região precisa ser dotada 
de infraestrutura com tecnologias que atendam a diferentes alcances: me-
tropolitano, área conurbada e local. Por exemplo, o centro do Rio de Janeiro 
compartilha seu espaço tanto para receber os fluxos metropolitanos através 
do sistema de trens quanto para receber os fluxos da área conurbada atra-
vés do metrô, e a expectativa é de que o VLT, ora em implantação, venha a 
atender aos deslocamentos internos da área central.

Os modos substitutos cobrem faixas de demandas distintas, diferen-
ciando-se na capacidade, em função do adensamento da área atendida. Não 
se justifica um corredor ser atendido por dois modos de transporte sobre-
postos, a não ser que exerçam funções complementares em trechos e per-
cursos específicos. Assim, a capacidade de um corredor de transportes será 
definida pelo adensamento daquela região. Conforme a densidade diminui, 
viabiliza-se a introdução de um modo de menor capacidade.

Figura 1 | Exemplo – meios de transporte: substitutos e complementares

Fonte: Elaboração própria.

Para as esferas de alcance metropolitano e da área conurbada, a cidade 
pode escolher entre quatro combinações, como se observa na Figura 2. 
Se, por um lado, os administradores públicos podem optar por alocar os 
diferentes modos de acordo com sua capacidade de transporte, por outro 
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96 lado a escolha considera fatores diversos, como disponibilidade de recur-
sos e prazo de implantação. Assim, algumas regiões metropolitanas podem 
mesclar soluções para o atendimento de sua área conurbada que passem pela 
utilização de metrô pesado, metrô leve e BRTs, como é o caso de São Pau-
lo e do Rio de Janeiro. Já outras regiões metropolitanas, como Salvador e 
Curitiba, farão a opção por mesclar metrô e BRT, enquanto Santos e Goiâ-
nia optam por um VLT e BRTs.

Figura 2 | Exemplo: quatro tipos de solução de mobilidade urbana

Fonte: Elaboração própria.

Os valores indicados no Quadro 3 representam as densidades mínimas 
que viabilizam determinada tecnologia. Outros dois elementos que caracte-
rizam e diferenciam as tecnologias de transporte são o tamanho médio das 
linhas e a distância média entre as estações. Isso reflete as características 
operacionais de cada modo de transporte. Por exemplo, os metrôs se ca-
racterizam por possuírem uma aceleração/desaceleração maior que a dos 
trens, o que permite que o intervalo das estações do metrô seja menor em 
relação ao trem. 

A distância média entre as estações traduz o conceito de qual deve ser 
a área atendida por uma estação de metrô, o que significa que se trata de 
um indicador indireto de qualidade. Portanto, diminuindo-se a distância 
média entre as estações, amplia-se a capilaridade dos modos de transporte, 
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97aumentando a qualidade e o tamanho da rede. Os parâmetros adotados se-
guiram as distâncias verificadas no metrô de São Paulo.

Quadro 4 | Distância média entre estações em diferentes cidades do mundo

Cidade Distância média (km)

Paris 0,60 
Barcelona 0,79 
Berlim 0,80 
Roma 0,83 
Nova York 0,83 
Lisboa 0,87 
Santiago 0,99 
Amsterdã 1,13 
São Paulo 1,20 
Rio de Janeiro 1,31 
Nova Délhi 1,40 
Istambul 1,42 
Dubai 1,55 
Xangai 1,65 

Fonte: Urbanrail.net.

Feitas essas primeiras considerações, pode-se apresentar a fórmula uti-
lizada para calcular as redes necessárias para cada sistema de transporte da 
seguinte forma: os setores censitários, com densidades pertencentes ao in-
tervalo da densidade definida para aquele meio de transporte, são agregados 
definindo-se uma área correspondente na amostra. Essa área representa a 
área em que aquele modo de transporte deve ser ofertado. Definida a área 
de referência, divide-se esse valor pela distância média entre as estações 
e chega-se a uma primeira aproximação da rede projetada, como mostra a 
fórmula a seguir:
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98 Em seguida, esses valores foram ajustados por um Índice de Distribuição 
da População em relação à Tecnologia (IDPT), que tem por objetivo 
corrigir as distorções associadas à alocação dos modos de transporte em re-
lação à distribuição da população no interior das regiões metropolitanas. Os 
testes de sensibilidade indicaram que as simplificações adotadas no modelo, 
como agrupar setores censitários descontínuos e desconsiderar a locali zação 
de empregos e serviços, resultaram em distorções nas redes necessárias. 
Ocorria que, se um percentual muito elevado da população encontrava-se 
em uma área muito adensada, a fórmula tendia a superestimar a infraestru-
tura necessária. Da mesma forma, se a população estava muito dispersa no 
território, o modelo tendia a subestimar a infraestrutura necessária. Essas 
diferenças são expressões das distintas morfologias urbanas das cidades 
brasileiras, que refletem os diferentes padrões de uso e ocupação do solo.13

Nesse sentido, foi desenvolvido um índice que capta o desvio da den-
sidade ponderada pela distribuição da população no território em relação 
à densidade de referência do meio de transporte. Esse índice é calculado a 
partir da razão entre dois índices, o Índice de Distribuição da População e 
o Índice de Referência da Tecnologia.

O Índice de Distribuição da População foi calculado da seguinte for-
ma: a amostra foi dividida em 13 intervalos de 2.500 hab/km², sendo o 
primeiro de 0 hab/km² a 2.500 hab/km² e o último de 30.000 hab/km² até 
a maior densidade existente da amostra. Cada intervalo foi associado a um 
número inteiro positivo de 0 a 12. Em seguida, multiplicou-se o percentual 
da população pertencente àquele intervalo de densidade ao número inteiro 
associado. Portanto, no caso de uma região metropolitana muito densa, em 
que todos os habitantes pertencessem ao último intervalo de densidade, o 
Índice de Distribuição da População seria igual a 12. No caso de uma região 
metropolitana muito pouco densa, em que todos os habitantes pertencessem 
ao primeiro intervalo de densidade, o índice seria igual a zero. 

O mesmo procedimento foi realizado em relação aos meios de transporte. 
Cada meio de transporte já associado a um intervalo de densidades passou 
a ser associado ao número inteiro positivo correspondente à sua densidade 
mínima, como mostra o Quadro 5, definindo, assim, o Índice de Referência 
da Tecnologia.

13 No Anexo I, são exibidos os mapas com as densidades das regiões metropolitanas brasileiras.
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99A razão entre esses dois índices define um novo índice, o IDPT. O 
objetivo desse índice é corrigir eventuais desvios, derivados da correlação 
entre densidade e rede estimada. Como a rede estimada é função direta da 
densidade, se uma região metropolitana fosse mais densa que a densidade 
de referência da tecnologia, isso levaria a se superestimar a rede necessária. 
No caso contrário, se a densidade da região metropolitana fosse muito bai-
xa em relação à densidade de referência de uma tecnologia, isso conduziria 
a se subestimar a rede necessária. O índice tem por objetivo corrigir esses 
desvios, um a um, para cada meio de transporte. As fórmulas são apresen-
tadas a seguir:

em que:

sendo:

Quadro 5 | Índice de Referência da Tecnologia (K)

Meio de transporte Kj Densidade mínima (hab/km²)

VLT tráfego misto 12 30.000

Metrô pesado 8 20.000

Metrô leve 7 17.500

BRT média distância 6 15.000

Trem pesado 5 12.500

Trem leve 4 10.000

BRT longa distância 3 7.500
Fonte: Elaboração própria.
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100 Após essa correção, a rede estimada é uma representação ainda linear e 
contínua de um sistema de transportes, ou seja, é como se um sistema com-
pleto de metrô aparecesse como uma única linha. Portanto, o valor obtido 
foi dividido pelo tamanho médio da linha e, a partir do número de linhas 
resultantes, o número de intercessões necessárias foi calculado para que 
essas linhas configurem uma rede de transportes. Aqui, optou-se por um 
padrão de intercessão conservador, de modo que, conforme uma nova linha 
é introduzida, tenha que, necessariamente, cruzar todas as linhas existentes, 
assumindo a forma de malha. Portanto, a partir do número de linhas, gera-se 
um incremento em extensão da rede derivada do número de intercessões, 
chamado Fator de Rede, como mostra a fórmula a seguir:

Finalmente, chega-se à fórmula da rede necessária:

Estimando a necessidade de infraestrutura de mobilidade urbana –  
etapa qualitativa

No fim, chega-se a uma tabela com os valores das redes necessárias para 
os quatro tipos de solução existentes mencionados na Figura 2. De acor-
do com esse modelo, os diferentes tipos de solução são iguais em relação 
a abrangências da área onde será instalada a infraestrutura de transporte. 
Contudo, não guarda a mesma isonomia no que se refere à capacidade de 
transporte: as opções que privilegiam a alta capacidade tendem a ser mais 
eficientes. Portanto, o modelo permite realizar uma escolha entre os dife-
rentes tipos de solução.

Tabela 1 | Necessidades: alcance metropolitano (em km)

Região 
metropolitana

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Trem 

pesado
Trem 
leve

BRT 
LD

Trem 
pesado

BRT 
LD

Trem 
leve

BRT 
LD

BRT  
LD

São Paulo 225,5 49,9 55,9 225,5 110,2 240,7 55,9 330,5

(Continua)

14 Combinatória de l, l-2.
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Região 
metropolitana

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Trem 

pesado
Trem 
leve

BRT 
LD

Trem 
pesado

BRT 
LD

Trem 
leve

BRT 
LD

BRT  
LD

Rio de Janeiro 125,4 42,1 52,5 125,4 99,1 146,8 52,5 215,8

Belo 
Horizonte

55,9 40,3 50,8 55,9 95,6 87,0 50,8 144,8

Porto Alegre 31,2 20,8 46,5 31,2 68,8 45,7 46,5 96,8

Distrito 
Federal

41,8 18,9 34,5 41,8 53,4 52,3 34,5 88,3

Recife 45,6 14,2 15,1 45,6 29,2 50,6 15,1 67,2

Fortaleza 43,0 11,9 14,8 43,0 26,7 46,3 14,8 62,6

Salvador 30,6 5,3 6,3 30,6 11,6 29,8 6,3 36,1

Curitiba 24,7 12,7 27,3 24,7 40,1 32,5 27,3 59,8

Campinas 21,0 18,6 37,6 21,0 56,2 35,4 37,6 74,5

Goiânia 9,0 10,6 34,9 9,0 45,5 17,9 34,9 52,7

Manaus 27,4 8,2 10,5 27,4 18,7 30,1 10,5 40,6

Belém 26,0 7,5 7,3 26,0 14,9 28,4 7,3 35,7

Grande Vitória 20,6 7,9 10,8 20,6 18,7 24,4 10,8 35,2

Baixada 
Santista

19,4 6,4 7,8 19,4 14,2 21,9 7,8 29,7

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 2 | Necessidades: alcance da área conurbada (em km)

Região 
metropolitana

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Metrô 
pesado

Metrô 
leve

BRT 
MD

Metrô 
pesado

BRT 
MD

Metrô 
leve

BRT 
MD

BRT 
MD

São Paulo 224,3 71,5 124,2 224,3 242,3 327,7 124,2 659,2

Rio de Janeiro 103,9 34,6 73,3 103,9 126,4 140,3 73,3 277,9

Belo Horizonte 32,7 13,2 27,4 32,7 43,4 43,0 27,4 84,2

(Continua)

(Continuação)
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Região 
metropolitana

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Metrô 
pesado

Metrô 
leve

BRT 
MD

Metrô 
pesado

BRT 
MD

Metrô 
leve

BRT 
MD

BRT 
MD

Porto Alegre 20,1 9,9 15,6 20,1 26,9 27,5 15,6 49,7

Distrito 
Federal

23,5 14,9 24,0 23,5 42,0 35,5 24,0 70,0

Recife 35,0 13,1 21,0 35,0 36,9 45,0 21,0 76,5

Fortaleza 32,3 14,6 20,9 32,3 38,5 44,1 20,9 75,3

Salvador 39,4 6,4 7,3 39,4 14,6 42,1 7,3 56,7

Curitiba 17,8 8,7 12,4 17,8 22,3 24,3 12,4 41,1

Campinas 12,0 6,3 12,0 12,0 19,2 16,8 12,0 32,1

Goiânia 8,3 2,4 3,0 8,3 5,8 9,7 3,0 14,1

Manaus 21,0 9,7 16,9 21,0 28,0 28,1 16,9 51,7

Belém 25,2 7,5 14,4 25,2 22,9 29,5 14,4 50,8

Grande Vitória 13,9 6,1 10,4 13,9 17,3 18,2 10,4 32,1

Baixada 
Santista

15,6 5,3 9,0 15,6 15,2 19,0 9,0 31,7

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 3 | Necessidades: alcance local (em km)

Região metropolitana VLT tráfego misto
São Paulo 145,1
Rio de Janeiro 97,0
Belo Horizonte 14,8
Porto Alegre 10,6
Distrito Federal 6,4
Recife 14,3
Fortaleza 21,3
Salvador 51,8
Curitiba 12,2
Campinas 6,6
Goiânia 5,8

(Continuação)

(Continua)
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Região metropolitana VLT tráfego misto
Manaus 7,3
Belém 11,6
Grande Vitória 3,5

Baixada Santista 4,4

Fonte: Elaboração própria.

Foram adotados, também, alguns critérios para a verificação da con-
sistência das escolhas. De início, foram descartadas as possibilidades sem 
viabilidade operacional15 (marcadas em preto nas tabelas 1, 2 e 3), como é o 
caso de Goiânia, em que o modelo estima uma rede de metrô de 8,3 km, 
o que não teria sustentabilidade operacional. 

Em seguida, fez-se uma análise qualitativa das escolhas, levando em consi-
deração a infraestrutura já existente nessas regiões, as trajetórias já escolhidas 
pelo poder público e as características urbanas de cada região metropolitana. 

Alcance metropolitano

O leitor perceberá que essa etapa apresenta certo grau de subjetividade, 
o que pode gerar maior variabilidade nas escolhas. O fundamento de nossas 
escolhas para alcances metropolitanos privilegiou as soluções associadas à 
infraestrutura existente. Assim, as regiões metropolitanas que contam com 
redes ferroviárias, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, 
Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Salvador, devem investir na expansão de 
suas redes, de modo a ampliar e complementar a cobertura metropolitana. 
Em Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Porto Alegre, com trem pesado, e 
Recife e Fortaleza, com trem leve. A integração de tecnologia leve e pesa-
da só se viabiliza nas redes ferroviárias de São Paulo e Rio de Janeiro em 
razão de sua grande extensão; nessas regiões metropolitanas, há ganhos na 
combinação do trem pesado nos principais troncos com o trem leve, que 
desempenha um papel complementar e alimentador.

Nas regiões metropolitanas que não contam com rede ferroviária de passa-
geiros, como Curitiba, Campinas, Goiânia, Manaus, Belém, Vitória e Santos, 
não se acredita que seja factível implantar redes ferroviárias de passageiros 
de alta capacidade, pois os custos urbanísticos e de desapropriação seriam 
impeditivos. Nesse caso, BRT e VLT parecem ser as soluções de mobilidade 

15 Determinadas no Quadro 3 pela extensão de linha mínima exigida para cada modo.

(Continuação)
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104 mais plausíveis, pois aproveitam as vias já existentes, em especial avenidas, 
estradas e rodovias que tiveram seu entorno ocupado e urbanizado ao longo 
do tempo e que, portanto, já guardam características troncais.

Alcance da área conurbada
As escolhas feitas neste estudo para as soluções de alcance da área co-

nurbada também levaram em consideração a infraestrutura existente e as 
alternativas com que o planejamento urbano dessas regiões metropolitanas 
está trabalhando hoje.

As regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro optaram por 
investir em metrô pesado e, recentemente, têm optado pelo metrô leve – no 
caso, os monotrilhos. Em São Paulo, tem-se a Linha 15 e estão em cons-
trução as linhas 17 e 18; no Rio de Janeiro, está em projeto a Linha 3. O 
Rio de Janeiro tem apresentado investimentos crescentes nos BRTs com 
TransOeste, TransCarioca, TransOlímpica e TransBrasil.

Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Salvador e 
Curitiba devem investir na combinação metrô pesado e BRT. Porto Alegre, 
Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba precisam implementar suas redes de 
metrôs subterrâneos. Brasília precisa completar a expansão do metrô na 
direção da Asa Norte e, em Salvador, já está em implantação uma importante 
rede metroviária.

Em Goiânia, Manaus, Belém, Vitória e Santos, a solução proposta é a 
combi nação de metrô leve (VLTs segregados ou monotrilhos) com os BRTs. 
Essa solução já vem sendo implementada em Santos e está prevista para 
Goiânia. Belém e Manaus, embora tivessem espaço para a implantação de 
um metrô, optaram pelo metrô leve levando em consideração que parte da 
demanda dessas regiões metropolitanas é absorvida pelo transporte aquaviário.

Em Campinas, a opção considerada é a do planejamento de transporte 
paulista, que envolve a implantação de um BRT na região de Campinas. 
Contudo, recentemente o município conseguiu um financiamento para estu-
dar a viabilidade da implantação de um metrô leve na região. Embora essa 
possibilidade esteja prevista neste estudo, optou-se por seguir o planeja-
mento do estado de São Paulo.

Alcance local
A escolha para a solução local levou em conta exclusivamente o que 

foi chamado neste trabalho de viabilidade operacional relativa à extensão  
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105mínima de linha. Atualmente, o Rio de Janeiro é a única cidade com um 
projeto de VLT de tráfego misto em curso; a expectativa é que sua imple-
mentação traga um “efeito demonstração” para outras cidades do país, 
especialmente pela inserção urbana amigável, que contribui para a requali-
ficação do espaço construído e o desenvolvimento local, como se verifica 
em diversas cidades europeias.

Etapa II: oferta, investimentos e déficit em infraestrutura  
de mobilidade urbana

Superado o desafio de se estimar a necessidade de infraestrutura de mo-
bilidade urbana nas grandes regiões metropolitanas brasileiras, foram des-
contados a oferta existente e os investimentos em curso.

Nesse ponto, foram realizados ajustes qualitativos e quantitativos. Os 
ajustes qualitativos tiveram por objetivo compatibilizar as redes existentes 
à tipologia adotada pelo trabalho. Assim, nem todas as infraestruturas in-
tituladas como metrô foram classificadas como tal. Por exemplo: o Metrô 
de Belo Horizonte foi classificado neste trabalho como trem, em razão das 
características do equipamento e de desempenhar um papel de transporte 
metropolitano. Outro exemplo foi o Metrô do Distrito Federal: o trecho 
subterrâneo que está contido no plano-piloto foi classificado como metrô, 
enquanto os trechos em superfície, que partem do plano-piloto em direção 
a Ceilândia e Samambaia, foram classificados como trens.

Os ajustes quantitativos objetivaram redimensionar as informações sobre 
a infraestrutura existente, a fim de excluir sobreposições de linha, linhas 
degradadas e ociosas, além das linhas “expressas” que utilizam a rede exis-
tente, mas que não representam uma ampliação da área atendida.16 

Os investimentos em curso que foram considerados nesse projeto são 
aqueles que, em junho de 2014, já estavam efetivamente em implementação 
ou em estágio avançado para tanto. A maior parte desses investimentos está 
prevista no PAC Mobilidade ou conta com recursos previstos nos Planos de 
Ajuste Fiscal dos estados.17

Isso significa que o déficit aqui abordado diz respeito, exclusiva-
mente, à necessidade de investimentos de expansão da rede, tipicamente 
“greenfield”. Não foi considerada a necessidade de investimentos vinculados 
16 Os ajustes realizados estão descritos no Anexo II.
17 A listagem dos investimentos está descrita no Anexo III.
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106 a depreciação, modernização e recuperação da rede existente. A hipótese 
de fundo é a de que a rede existente é satisfatória. Outro ponto que não é 
contabilizado é a depreciação da frota existente, um importante indicador 
para a indústria de material rodante. Essas limitações tendem a subestimar 
os investimentos no setor.

Feitas essas considerações, finalmente chegou-se ao déficit em infraestru-
tura em mobilidade urbana, por região metropolitana e meio de transporte:

Tabela 4 | Necessidade de investimento (em km)

 Trem 
pesado

Trem 
leve

BRT 
LD

Metrô 
pesado

Metrô 
leve

BRT 
MD

VLT tráfego 
misto

São Paulo  38,9 55,9 93,4 27,8 112,2 145,1

Rio de 
Janeiro

 1,2  47,2 34,6 34,3 83,0

Belo 
Horizonte

27,7  95,6 25,8  9,6 14,8

Porto 
Alegre

  68,8 20,1   10,6

Distrito 
Federal

   15,5  42,0  

Recife  4,1  9,8  24,9 14,3

Fortaleza   14,8 20,3  6,0 21,3

Salvador  16,3 6,3 3,0  6,0 51,8

Curitiba   41,8 0,0   12,2

Campinas   74,5   32,1  

Goiânia   31,0     

Manaus   40,6  28,1 16,9  

Belém   35,7  29,5  11,6

Grande 
Vitória

  11,2  18,2   

Baixada 
Santista

  29,7  7,6 9,0  

Brasil 27,7 60,5 506,1 235,2 145,8 293,1 364,6

Fonte: Elaboração própria.
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107Etapa III: matriz de custos e déficit de investimentos  
em mobilidade urbana

A última etapa deste trabalho foi aplicar uma matriz de custos ao déficit 
de infraestrutura encontrado. As variações de custos observadas são muito 
grandes, em função de aspectos como método construtivo e restrições por 
conta de solo e de interferências físicas. A matriz de custos utilizada está 
apresentada no Quadro 6 e adotou o custo médio de obras civis e material 
rodante observado nos projetos brasileiros recentes, em conjunto com refe-
rências internacionais.18 No caso do BRT, foi considerada apenas a parte de 
obras civis, porque, em geral, a aquisição de veículos não é realizada pelo 
poder público, mas pelo operador do transporte.

Quadro 6 | Custo por meio de transporte

Custo médio/km  
(R$ milhões)

Material rodante 
(%)

Infraestrutura e 
sistemas (%)

Trem pesado 200 20 80

Trem leve 150 25 75

BRT longa distância 25  - 100

Metrô pesado 600 15 85

Metrô leve  200 20 80

BRT média distância  40  - 100

VLT tráfego misto 70 30 70

Fonte: Elaboração própria.

Dessa forma, chegou-se à demanda de investimentos em mobilidade urba-
na da ordem de R$ 234 bilhões ou 4,8% do PIB,19 com valores apresentados 
por região metropolitana e por meio de transporte, como mostra a Tabela 5:

Tabela 5 | Necessidade de investimento (em R$ milhões)

Região 
metropolitana

Trem 
pesado

Trem 
leve

BRT 
(longa 

distância)

Metrô 
pesado

Metrô 
leve

BRT 
(média 

distância)

VLT 
misto 

Total

São Paulo  5.831 1.397 56.057 5.563 4.488 10.158 83.494 

18 Observados em Alouche (2013) e Flyvbjerg, Bruzelius e Van Wee (2008), e também nos projetos 
recentes com orçamentos divulgados.
19 PIB de 2014, preços correntes.

(Continua)
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Região 
metropolitana

Trem 
pesado

Trem 
leve

BRT 
(longa 

distância)

Metrô 
pesado

Metrô 
leve

BRT 
(média 

distância)

VLT 
misto 

Total

Rio de Janeiro  178  28.301 6.914 1.374 5.809 42.576 
Belo 
Horizonte

5.532  2.391 15.462  384 1.037 24.806 

Porto Alegre   1.720 12.063   740 14.523 
Distrito 
Federal

   9.282  1.680 10.963 

Recife  621  5.905  997 998 8.521 
Fortaleza   370 12.195  239 1.493 14.297 
Salvador  2.438 159 1.825  239 3.627 8.288 
Curitiba   1.046 9   855 1.910 
Campinas   1.863   1.283 3.146 
Goiânia   776    776 
Manaus   1.015  5.617 677 7.309 
Belém   892  5.901  809 7.602 
Grande Vitória   281  3.645  3.926 
Baixada 
Santista

  742  1.527 362 2.631 

Brasil 5.532 9.068 12.652 141.099 29.168 11.723 25.524 234.766 
Fonte: Elaboração própria.

Resultados
A análise dos resultados por modo de transporte revela o já esperado: a 

maior parte dos recursos se destina aos modos metroferroviários, que res-
pondem por 94% da demanda por investimentos, sendo R$ 210 bilhões para 
a construção de 834 km de metrôs, trens, monotrilhos e VLTs.

Quadro 7 | Necessidade de investimentos por meio de transporte

Tecnologia Déficit (km) Valor (R$ milhões)

Metrô pesado 235 141.099 
Metrô leve 146 29.168 
VLT tráfego misto 365 25.524 
Trem pesado 28 5.532 

(Continuação)

(Continua)
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Tecnologia Déficit (km) Valor (R$ milhões)
Trem leve 60 9.068 
BRT longa distância 506 12.652 
BRT média distância 293 11.723 
Brasil 1.633 234.766 

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 6 | Demanda por investimentos em mobilidade urbana 

Metrô pesado Metrô leve VLT tráfego misto Trem pesado

Trem leve BRT longa distância BRT média distância

60%

5%
5%

4%

2%

11%

13%

Fonte: Elaboração própria.

Ao projetar esses resultados para a indústria de material rodante, 
observa-se que há uma demanda adicional para a produção de 9.638 carros 
de passageiros. As projeções atuais da Associação Brasileira da Indústria  
Ferroviária (Abifer) [Abifer (2014)] estimam a produção de quatro mil carros 
de passageiros para o período 2010-2020. Essa demanda adicional permitiria 
dobrar a produção de material rodante metroferroviário no Brasil. Como o gas-
to em material rodante é função da infraestrutura existente, com a ampliação 
da rede metroferroviária de passageiros em 834 km, necessariamente haveria 
uma ampliação significativa do mercado doméstico. Essa perspectiva precisa 
ser acompanhada de uma política industrial específica para o setor, na qual, 
obrigatoriamente, terão de ser discutidas questões como o conteúdo nacional 
dos equipamentos e a produtividade da indústria doméstica.

(Continuação)
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110 Quadro 8 | Necessidade de investimento em material rodante

Material rodante Valor  
(R$ milhões)

Custo unitário  
(R$ milhões)

Carros

Metrô pesado  21.165  4,00 5.291
Metrô leve  5.834  2,40 2.431
VLT tráfego misto  7.657  14,70* 521
Trem pesado  1.106  3,50 316
Trem leve  2.267  2,10 1.080
Brasil  38.029  9.638

Fonte: Elaboração própria.
* Trata-se do custo médio de uma composição de sete carros.

Gráfico 7 | Produção de carros de passageiros – Brasil
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Fontes: Abifer e BNDES.
* Estimativa Abifer (2014) para a próxima década.

O segmento rodoviário, por sua vez, que, neste estudo, abrange os 
BRTs – corredores de ônibus segregados com embarque em nível e cobrança 
externa –, embora represente apenas 6% da demanda por investimentos em 
mobilidade, corresponde à maior extensão da infraestrutura viária, 799 km.

Quadro 9 | Necessidade de investimentos por regiões metropolitanas

Região metropolitana Valor (R$ milhões)
São Paulo* 83.494
Rio de Janeiro* 42.576

(Continua)
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Região metropolitana Valor (R$ milhões)
Belo Horizonte* 24.806

Porto Alegre 14.523

Fortaleza* 14.297

Distrito Federal* 10.963

Recife 8.521

Salvador* 8.288

Belém 7.602

Manaus 7.309

Grande Vitória 3.926

Campinas 3.146

Baixada Santista* 2.631

Curitiba* 1.910
Goiânia* 776
Brasil 234.766

Fonte: Elaboração própria.
* Regiões metropolitanas com investimentos em curso.

A análise dos resultados por região metropolitana aponta para a concen-
tração dos investimentos nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Porto Alegre, que, juntas, respondem 
por 77% da demanda por investimentos.

A interpretação desses valores deve atentar para o fato de que, ao se 
calcular a demanda por investimentos, não só a oferta existente, mas tam-
bém os investimentos em curso foram descontados da necessidade de 
infraestrutura.20 Isso significa que esses resultados apontam para a demanda 
de investimentos que vai além dos atuais investimentos metroferroviários em 
São Paulo (expansões das Linhas 4 e 5, implantação da Linha 6 e dos mono-
trilhos das Linhas 15 e 17), Rio de Janeiro (Linha 4 e VLT), Belo Horizonte 
(Linha 3 – Savassi-Lagoinha), Fortaleza (Linha Leste), Salvador (conclusão 
das Linhas 1 e 2), Curitiba (Linha 1 – Trecho 1), Goiânia (VLT Anhanguera) 
e Santos (VLT Baixada Santista).

(Continuação)

20 Como já mencionado, refere-se ao cenário de junho de 2014.
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112 Portanto, a concentração desses investimentos em São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Porto Alegre reflete a necessidade de 
essas regiões metropolitanas realizarem grandes investimentos metrofer-
roviários, de forma complementar aos que já estão em curso. No caso de 
São Paulo e Rio de Janeiro, isso se justifica pelo porte dessas aglomerações 
urbanas; e, em Belo Horizonte e Porto Alegre, também pela necessidade de 
se implantarem ou incrementarem os sistemas de transporte sobre trilhos.

Gráfico 8 | Demanda por investimentos em mobilidade urbana
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Fonte: Elaboração própria.
* Regiões metropolitanas com investimentos em curso.

Esse cenário fica mais claro ao se apresentarem esses mesmos resulta-
dos em valores per capita, os quais revelam quão grande é a demanda por 
investimentos em relação ao tamanho da população das regiões metropoli-
tanas, verdadeiros indicadores da defasagem de investimentos em infraes-
trutura. Belo Horizonte, São Paulo, Fortaleza e Porto Alegre apresentam as 
maiores demandas por investimento per capita. Nesse contexto, embora a 
demanda de São Paulo seja a maior em termos absolutos, do ponto de vista 
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113da demanda por habitante Belo Horizonte exigirá um esforço considera-
velmente maior. Isso pode ser explicado pelo baixo desenvolvimento do 
sistema metroferroviário de Belo Horizonte, cuja malha não cobre sequer 
as regiões mais adensadas da metrópole. 

Quadro 10 | Necessidade de investimento per capita por região metropolitana 

Regiões metropolitanas Valor per capita (R$)
Belo Horizonte 4.701,49
São Paulo 4.297,81
Fortaleza 4.114,03
Porto Alegre 3.777,18
Belém 3.732,32
Manaus 3.699,06
Rio de Janeiro 3.615,01
Brasil 3.377,39
Distrito Federal 3.127,42
Recife 2.374,01
Vitória 2.366,36
Salvador 2.363,71
Santos 1.584,19
Campinas 1.154,54
Curitiba 653,56
Goiânia 364,19

Fonte: Elaboração própria.

Esses resultados também podem ser interpretados em percentuais do 
PIB dos estados.21 Esse outro indicador revela a capacidade que os esta-
dos possuem de mobilizar recursos para viabilizar seus investimentos, ou 
a dimensão desses investimentos em relação a suas economias. Fortaleza, 
Manaus, Rio de Janeiro e Belém são as regiões metropolitanas que teriam 
as maiores dificuldades de realizar os projetos, levando-se em conta sua ca-
pacidade de investimento. Mais uma vez, a comparação com São Paulo é 
instrutiva. Embora São Paulo apresente o maior déficit em termos absolutos, 
em compa ração com seu PIB, a demanda por investimentos fica próxima 
à média nacional em 5,56%. Fortaleza, por sua vez, com 13,8%, Manaus, 

21 Estimativa do PIB dos estados. Valores de 2009 atualizados pelo crescimento do PIB brasileiro.
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114 com 9%, e Rio de Janeiro e Belém, com 7% de seu PIB, seriam as regiões 
metropolitanas com maior dificuldade de fazer frente às necessidades de 
investimento. Isso signi fica que, muito provavelmente, esses estados só 
conseguirão viabilizar seus projetos por meio de transferências da União.

Quadro 11 | Necessidade de investimentos em percentual do PIB das UFs

Estados Percentual do PIB das UFs
CE 13,82
AM 9,27
RJ 7,71
PA 7,35
PE 6,92
DF 5,56
SP* 5,56
MG 5,41
Brasil 4,76
RS 4,61
BA 4,31
ES 3,32
PR 0,67
GO 0,58

Fonte: Elaboração própria, com base em IpeaData.
* São Paulo representa a soma das regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e Baixada Santista.

Uma agenda para viabilizar os investimentos 
em mobilidade urbana

No Brasil, a operação e os investimentos em mobilidade urbana são ori-
ginalmente públicos. Foi assim na implantação dos metrôs de São Paulo e 
Rio de Janeiro, nas décadas de 1960, 1970 e 1980, e no Distrito Federal, 
nos anos 1990. A viabilização dos investimentos e a própria operação foram 
equacionadas pela administração pública, tanto estadual quanto federal, e 
eventuais desajustes operacionais e financeiros podiam ser acomodados no 
interior do orçamento público. Assim, a operação não dependia diretamente 
de sua lucratividade operacional, e a estruturação do investimento dependia 
apenas da capacidade fiscal, administrativa e gerencial da administração 
pública em viabilizar seus projetos.
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115Com o processo de desestatização que o país vivenciou ao longo da dé-
cada de 1990, com a consolidação das concessões dos serviços públicos, 
e com as parcerias público-privadas nos anos 2000, o setor de mobilidade 
urbana passou por um processo de transformação institucional, caracteri-
zado pela entrada de atores privados no investimento e na operação. Hoje, 
o setor conta com diferentes arranjos institucionais. A operação pode ser 
tanto privada quanto pública ou compartilhada com linhas administradas 
por empresas públicas e outras por empresas privadas.22 No entanto, a qua-
se totalidade dos investimentos ainda permanece pública, por mais que os 
contratos de concessão e as parcerias público-privadas tenham conseguido 
mobilizar capitais privados para os investimentos em mobilidade urbana.23 
Essa nova realidade levará a mudanças das competências administrativas 
da própria administração pública, que antes tinha de ser capaz de operar 
e realizar os investimentos e, hoje, precisa assumir funções de regulação, 
estruturação de contratos e projetos de concessão.

Isso irá recolocar questões sobre o funcionamento do setor. A modici-
dade tarifária, que é uma prerrogativa técnica e socialmente desejável para 
se viabilizar o transporte público de massa, impede que o investimento seja 
financiado apenas por meio da tarifa. Por isso, para viabilizar os investimen-
tos, é preciso recorrer a recursos públicos. Portanto, mesmo com a mobi-
lização de capitais privados por meio de contratos de concessão e PPPs, o 
investimento depende da capacidade de endividamento e da situação fiscal 
dos estados e municípios.

Dessa forma, para viabilizar os investimentos em mobilidade urbana, é 
preciso articular as diferentes esferas da administração pública. O primei-
ro esforço de coordenação está na própria regulamentação e regulação do 
setor. No Brasil, o transporte urbano de passageiros é atribuição constitu-
cional dos municípios, que, dessa forma, são os principais atores do setor. 
O município é o poder concedente e, na maior parte dos casos, planejador, 
regulador e fiscalizador. Eventualmente, é também operador. Os municípios 
são responsáveis, particularmente, pelos sistemas de pequena e média capa-
cidade operados por ônibus. Os estados têm a função de poder concedente 

22 Um bom exemplo é o sistema metroviário de São Paulo, no qual a Linha 4 é operada por uma empresa 
privada, enquanto as demais são operadas pelo poder público através de uma estatal.
23 Esses são alguns exemplos de PPPs no setor de mobilidade que o BNDES tem ajudado a estruturar: 
Metrô Linha 6 (governo do estado de São Paulo e Consórcio MOVE SP), CTRENS (aquisição de 
36 novos trens) e VLT do Centro do Rio de Janeiro.
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116 e, em geral, são responsáveis por sistemas de média e alta capacidade, como 
trens, metrôs e barcas, com a atribuição de planejar os transportes metropo-
litanos, regulamentá-los e fiscalizá-los, diretamente ou através de agências 
reguladoras, e mesmo operá-los, como acontece com parte dos metrôs e 
trens de subúrbio. Em alguns casos, o próprio governo federal assume essa 
função, como é o caso dos trens da CBTU ou da Trensurb, de Porto Alegre.

O segundo esforço de coordenação está na estruturação dos projetos. O 
investimento em alta e média capacidade é de responsabilidade dos estados. 
Sua continuidade depende da capacidade de financiamento desses atores, 
cujo endividamento está limitado pela política de descontingenciamento 
da União. Outro ponto é a própria capacidade econômica e financeira dos 
estados de mobilizar recursos para grandes projetos de infraestrutura. A es-
trutura tributária e fiscal brasileira concentra receitas na União e descentra-
liza os gastos entre União, estados e municípios, o que leva a um aumento 
da dependência desses últimos de transferências voluntárias do governo 
federal. Por isso, só será possível viabilizar grandes blocos de investimen-
tos em infraestrutura urbana se houver a participação da União nos projetos 
através de recursos orçamentários e do descontingenciamento dos demais 
entes. Os Programas de Aceleração do Crescimento foram uma sinalização 
da União nesse sentido. Neles, articulam-se as diferentes esferas de gover-
no, compartilhando responsabilidades e diferentes níveis de participação, 
com o objetivo de financiar e viabilizar os projetos.

Por fim, embora os investimentos em alta e média capacidade sejam 
metropolitanos e de responsabilidade dos governos estaduais, os projetos se 
concentram em poucos municípios. Portanto, é importante aumentar a parti-
cipação dos municípios na estruturação de projetos e possibilitar a articulação 
entre eles através de consórcios. Porém, a governança entre diferentes mu-
nicípios para impulsionar investimentos conjuntos ainda encontra limitação 
no compartilhamento de responsabilidades e na estruturação de garantias.24

Na tentativa de dar tangibilidade à demanda por investimentos de R$ 234 
bi lhões (4,76% do PIB), foi realizado um exercício simples em que esse 

24 Ainda no plano municipal, é preciso desenvolver os instrumentos de financiamento que captem parte 
da renda da terra para financiar projetos de mobilidade urbana. Em geral, os projetos de mobilidade 
conduzem a uma valorização imobiliária de seu entorno. Nesse sentido, o desenvolvimento de alterna-
tivas operacionais, definidas com base em instrumentos urbanísticos e financeiros, como as Operações 
Urbanas Consorciadas, o Solo Criado, a Outorga Onerosa de Direito de Construir e os Cepacs, que são 
títulos utilizados para financiar operações urbanas consorciadas [Torres e Gorgulho (2014)], precisam 
ser aplicados com o objetivo de financiar projetos de mobilidade.
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117estoque de investimentos é apresentado em um fluxo de 12 anos – o que é 
compatível com o prazo de maturação desse tipo de projeto –, de maneira a 
atingir e se estabilizar no nível de 0,4% do PIB. Nesse exercício, é preciso 
levar em consideração o fluxo de investimentos já em curso hoje. Pela pro-
jeção feita, para que se possa eliminar o déficit de infraestrutura de mobili-
dade na próxima década, é preciso que o setor de mobilidade urbana venha 
a realizar investimentos da ordem de R$ 25 bilhões ao ano.

Gráfico 9 | Projeção de investimentos – mobilidade urbana (0,4% do PIB)
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Fonte: Elaboração própria.

Esses valores, se comparados com as taxas históricas de investimen-
to no setor, são extremamente significativos, embora não exista uma base 
de dados confiável sobre os investimentos desagregados pelos diversos 
setores da economia. Uma estimativa feita a partir dos financiamentos do 
BNDES desde o início do Plano Real prevê uma taxa média histórica de in-
vestimento da ordem de 0,05% do PIB até 2013, e a projeção para o período 
de 2014-2020, que leva em consideração os investimentos vinculados aos 
projetos em curso, elevará a taxa de investimento para 0,2% do PIB. No 
exercício, para fazer frente ao desafio estimado, será preciso dobrar a taxa 
de investimento do setor, até atingir 0,4% do PIB, o que significa alcançar 
o patamar médio de R$ 25 bilhões ao ano no período 2016-2027.
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118 Gráfico 10 | Investimento em mobilidade urbana 
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Fonte: Elaboração própria.

Esses valores, entretanto, quando comparados a outros segmentos do 
setor de infraestrutura, não se mostram tão significativos. Estima-se que a 
taxa média de investimento do setor de infraestrutura, nos últimos dez anos, 
tenha sido de 2,1% do PIB, sendo 0,2% em saneamento, 0,5% em teleco-
municações e 0,8% em energia elétrica [Allain e Turolla (2014)]. Ou seja, 
em capacidade de mobilização de capital, investimentos da ordem de 0,4% 
do PIB para o setor de mobilidade urbana são perfeitamente compatíveis 
com as dimensões da economia brasileira.

O segundo exercício foi aplicar, a esse fluxo de investimento, uma 
proposta de compartilhamento entre o poder público e os agentes priva-
dos. Segundo esse modelo de compartilhamento, a União entraria com 
50%, estados e municípios com 35% e a iniciativa privada com 15%.25 
Nesse exercício, os novos investimentos começariam a se realizar a partir 
de 2016, o que exigiria, no período 2016-2017, recursos de OGU na faixa de  
R$ 903 milhões/ano, R$ 632 milhões/ano de espaço fiscal para estados e 
municípios e R$ 270 milhões/ano de mobilização de capital privado. No 

25 Estrutura semelhante àquela que se apresenta em alguns projetos do PAC.
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119período 2018-2020, esses recursos precisariam atingir R$ 8,1 bilhões/ano 
de investimentos da União, R$ 5,6 bilhões/ano de espaço fiscal de estados 
e municípios, e R$ 2,4 bilhões/ano de mobilização de recursos privados. 
Finalmente, no período 2020-2027, preveem-se investimentos anuais da 
ordem de R$ 13 bilhões para a União, R$ 9,1 bilhões para estados e muni-
cípios e R$ 3,9 bilhões de recursos privados.

Nesse cenário, foi simulada a participação do BNDES (ou de outras 
fontes de longo prazo) no financiamento a estados, municípios e setor pri-
vado, em diferentes níveis. O financiamento, que cobriria 90% ou 70% da 
metade dos investimentos, significaria para o BNDES sustentar um nível 
de contratações e desembolsos anuais entre R$ 12 bilhões e R$ 9 bilhões, 
respectivamente, dependendo do nível de participação que esse Banco possa 
vir a assumir nos projetos.

Gráfico 11 | Projeção do financiamento – mobilidade urbana (0,4% do PIB)
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Fonte: Elaboração própria.

Conclusão
A realidade das grandes cidades brasileiras exige grandes investimentos 

em infraestrutura de transporte de passageiros de alta e média capacidade. 
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120 Viabilizar esses investimentos é um desafio para o conjunto da sociedade 
brasileira e exigirá uma ação articulada da administração pública, em seus 
diferentes níveis, com o capital privado. Só assim será possível estruturar 
projetos com arcabouços contratuais cada vez mais sofisticados.

Trata-se de uma agenda vasta e complexa. O BNDES está atento às ten-
dências e aos desafios apresentados pelo desenvolvimento brasileiro e vem 
dando prioridade à mobilidade urbana na elaboração e adequação de sua 
política operacional. Esse diagnóstico preliminar dos desafios envolvidos 
no setor aqui apresentado não pretende ser exato ou impositivo, tencionando 
apenas subsidiar o debate das políticas públicas para a mobilidade urbana.
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123Anexo I | Mapas das regiões metropolitanas
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Fontes: IBGE e elaboração própria, com base em GeoBNDES.



M
obilidade U

rbana

133Anexo II | Classificação da oferta e investimentos (em km)

Oferta
Região 
metropolitana

Trem 
pesado

Trem 
leve

BRT 
(longa 

distância)

Metrô 
pesado

Metrô 
leve

BRT 
(média 

distância)

VLT 
tráfego 
misto

São Paulo 252,1 - - 78,1 - 12,0 -
Rio de Janeiro 148,3 40,9 56,0 41,8 - 39,0 -
Belo 
Horizonte

28,2 - - - - 34,0 -

Porto Alegre 39,0 - - - - 5,2 -
Distrito 
Federal

36,0 - - 8,0 - - -

Recife - 46,5 - 25,2 - - -
Fortaleza - 42,9 - - - - -
Salvador - 13,5 - 6,6 - - -
Curitiba - - - - - 47,0 -
Campinas - - - - - - -
Goiânia - - - - - 13,5 -
Manaus - - - - - - -
Belém - - - - - - -
Grande Vitória - - - - - - -
Baixada 
Santista

- - - - - - -

Investimento
Região 
metropolitana

Trem 
pesado

Trem 
leve

BRT 
(longa 

distância)

Metrô 
pesado

Metrô 
leve

BRT 
(média 

distância)

VLT 
tráfego 
misto

São Paulo 4,5 11,0  - 52,8 43,7  -  -
Rio de Janeiro  -  - 23,0 14,9  -  - 14,0
Belo 
Horizonte

 -  -  - 6,9  -  -  -

Porto Alegre  -  -  -  -  - 22,7  -
Distrito 
Federal

6,5  - 74,0  -  -  -  -

Recife  -  - 33,0  -  - 12,0  -
Fortaleza  - 16,0  - 12,0  - 32,5  -
Salvador  -  -  - 29,8  - 8,6  -

(Continua)
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134 (Continuação)

Investimento
Região 
metropolitana

Trem 
pesado

Trem 
leve

BRT 
(longa 

distância)

Metrô 
pesado

Metrô 
leve

BRT 
(média 

distância)

VLT 
tráfego 
misto

Curitiba  -  - 18,0 17,8  -  -  -
Campinas  -  -  -  -  -  -  -
Goiânia  -  - 21,7  - 12,9  -  -
Manaus  -  -  -  -  -  -  -
Belém  -  -  -  -  - 20,0  -
Grande 
Vitória

 -  - 24,0  -  - 11,0  -

Baixada 
Santista

 -  -  -  - 11,4  -  -

Fonte: Elaboração própria.


